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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.106
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Επίχωση απορριµµάτων
ΧΥΤΑ ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας επίχωσης απορριµµάτων στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ∆.Ε.
Αιγείρας.
Αναλυτικότερα, αφορά τη διάστρωση και συµπύκνωση απορριµµάτων, την προµήθεια µεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη µε αυτά του ηµερήσιου όγκου των απορριµµάτων, την διαµόρφωση κλίσεων, την κατασκευή κάθε είδους αναχωµάτων µε ίδια µέσα και υλικά, την κατασκευή
περιµετρικών τάφρων, την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, κ.λ.π.
καθώς και όλες τις απαραίτητες προµήθειες ή µεταφορές που ενσωµατώνονται στις εργασίες. Ειδικότερα αντικείµενο των εργασιών είναι η Υγειονοµική Ταφή των απορριµµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αιγείρας
-Ακράτας-∆ιακοπτού στον Χ.Υ.Τ.Α. στην θέση Κακιχούνη της ∆.Ε. Αµπελοκήπων καθώς και όλων των απορριµµάτων που φθάνουν στο χώρο
διάθεσης ογκωδών µε ιδιωτικά µεταφορικά µέσα, εφόσον τυγχάνουν της
έγκρισης του φορέα διαχείρισης.
Η ανάπτυξη της λεκάνης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 2,5-3,0 m
περίπου αρχίζοντας από το σηµείο που θα υποδεικνύεται από τον επιβλέποντα µε τα απορριµµατοφόρα να προσεγγίζουν το µέτωπο εργασίας µέσω του εκάστοτε εσωτερικού δροµολογίου.
Τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς το πρανές θα
το συµπιέζουν και κατόπιν θα καλύπτουν την νεοδηµιουργηθείσα επιφάνεια µε τα υλικά επικάλυψης.
Η εκφόρτωση των απορριµµάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο µέτωπο εργασίας, τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς το πρανές από πάνω προς τα κάτω.
Το ύψος της τελικής στρώσης µετά την συµπίεση προκειµένου να
γίνει επικάλυψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5-3 m.
Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να
λαµβάνεται για την δηµιουργία - στην επιφάνεια της στρώσης - µικρής
κλίσης µε αντίθετη φορά προς το µέτωπο των εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται µέσα από το µέτωπο εργασιών αλλά θα οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Τα παραγόµενα στραγγίσµατα µέσω του δικτύου συλλογής θα συγκεντρώνονται στα φρεάτια και τη δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων.
Η κλίση των µονίµων πρανών, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται
προσωρινά και πάνω στα οποία θα ακουµπήσουν οι επόµενες φάσεις, δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 3:1. Με την κλίση αυτή:

• Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους.
• Αποφεύγονται οι διαβρώσεις τους, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων.
• ∆ιευκολύνεται η κίνηση των στραγγισµάτων προς τον πυθµένα
της χωµατερής και αποφεύγεται η επιφανειακή και πλευρική διαρροή
τους.
• ∆ηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για µελλοντικές φυτεύσεις και
για την συντήρηση τους.
• ∆ηµιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο προσαρµοσµένο στην γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την όποια «αισθητική προσβολή».
Με τον όρο «µόνιµα πρανή» καλούµε τα πρανή που δηµιουργούνται µε την καθ’ ύψος ανάπτυξη του. Για τα πρανή αυτά πρέπει να υπάρχει ειδική και διαρκής µέριµνα, κυρίως από τον χειριστή του µηχανήµατος ώστε να διαµορφώνονται κατάλληλα.
Για την πραγµατοποίηση της συµπίεσης απαιτείται φορτωτής ισχύος 130 ΗΡ και άνω , ο οποίος διαστρώνει τα απορρίµµατα σε λεπτές
στρώσεις των 30-50 cm χωρίς συνεχή κάλυψη µε χώµα (παρά µόνο στο
τέλος της ηµέρας), µέχρι ύψους 3 m περίπου, δηλαδή όσο και το ύψος
της κάθε στρώσης, η οποία καλύπτεται στο τέλος της διαµόρφωσης της.
Όταν κριθεί απαραίτητο, επιπλέον για την καλύτερη συµπίεση των
απορριµµάτων θα χρησιµοποιηθεί συµπιεστής απορριµµάτων
(compactor) ισχύος 130ΗΡ και άνω, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.
Τα απορρίµµατα καλύπτονται στο τέλος κάθε µέρας µε κατάλληλο
υλικό επικάλυψης που θα έχει πάχους 15-20 cm για την επιφάνεια της
διαµορφωµένης στρώσης και του µετωπικού πρανούς και 1 m. για τα
πλευρικά και µόνιµα ορατά πρανή, τα οποία δηµιουργούνται µε την
προώθηση του µετώπου εργασίας και µε κλίσεις που θα ορίζονται από
τον επιβλέποντα.
Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί όπως τα υλικά επικάλυψης είναι
κατάλληλης κοκκοµετρίας και σύστασης, ούτως ώστε να αποτελέσουν
«συνέχεια» - από υδραυλική άποψη - της επίχωσης των διατεθέντων απορριµµάτων.
Για τους λόγους αυτούς και για την εξασφάλιση της απαραίτητης
υδραυλικής επικοινωνίας µεταξύ των στρώσεων των απορριµµάτων πρέπει:
Η λήψη των υλικών επικάλυψης θα γίνεται από σηµεία της ευρύτερης περιοχής εντός του ΧΥΤΑ, από µέρη που θα υποδεικνύονται από τον
επιβλέποντα. Επίσης κατάλληλα υλικά επικάλυψης µπορούν να εισέρχονται στο ΧΥΤΑ και µε µέριµνα του αναδόχου από πραγµατοποιούµενα
έργα στην ευρύτερη περιοχή της ∆.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Κατά τους θερινούς µήνες και τις περιόδους ξηρασίας πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα, για την διαβροχή της επιφάνειας εργασίας και του

εσωτερικού δροµολογίου όσες φορές χρειάζεται ηµερησίως (το ελάχιστο
δυο φορές) για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης.
Επίσης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς και να διαθέτονται τα αναγκαία µέσα για την
έγκαιρη κατάσβεσή της, µόλις εκδηλωθεί. Ο χώρος εργασίας υπόκειται
στον έλεγχο όλων των αρµοδίων για την προστασία του περιβάλλοντος
υπηρεσιών και αρχών και πρέπει να ακολουθούνται όλες τις υποδείξεις
τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτά περιγράφονται στην ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων.
Επί τόπου θα υπάρχουν τα αναγκαία µηχανήµατα για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών της Υγειονοµικής Ταφής, τα οποία κατ’ ελάχιστον θα είναι:
• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 17 ΤΝ
ΚΑΙ ΑΝΩ.
• ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ισχύος 75ΗΡ
και άνω.
• ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ισχύος 130 ΗΡ και άνω.
• ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ισχύος 80 ΗΡ και άνω.
Στον χώρο των εργασιών πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα για
την εκτέλεση εργασιών µηχανήµατα µε το αντίστοιχο προσωπικό. Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών
εργασίας που ισχύουν. Το προσωπικό του αναδόχου που εργάζεται στο
ΧΥΤΑ, µε ευθύνη του, θα φέρει υποχρεωτικά τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει ηµερολόγιο εργασιών. Θα υπάρχει έλεγχος από την επίβλεψη, της ποιότητας των εργασιών σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του αναδόχου. Η καθηµερινή εφαρµογή της Υγειονοµικής Ταφής σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πιστοποιείται µε την
προσυπογραφή δελτίου από τον επιβλέποντα. Με βάση τα δελτία αυτά θα
συντάσσονται οι µηνιαίοι λογαριασµοί.
Η ανωτέρω εργασία θα καλύψει διάστηµα εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ηµερών εργασίας (δώδεκα (12) µηνών περίπου), από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης που θα συναφθεί ύστερα από πρόχειρο
διαγωνισµό που θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης,
τα περιγραφόµενα στην παρούσα µελέτη και τις διατάξεις του Ν.3463/06
(Φ.Ε.Κ.114Α/8-6-06), του Π.∆.28/80, του Ν.2362/1995, την υπ’αρ.
35130/739/9-8-2010 Υπουργική Απόφαση και του Ν.3852/10 και το Ν.
4281/14 άρθρο 157.
Το κόστος της εργασίας είναι ανοιγµένο σε απαιτούµενα Ηµεροµίσθια Μηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εργασία όπως αυτή αναφέρεται
και περιγράφεται στο αναλυτικό τιµολόγιο της µελέτης.

Εποµένως, η παρούσα µελέτη έχει συνολικό προϋπολογισµό
57.600,00 ευρώ µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 70.848,00 ευρώ
λόγω Φ.Π.Α.23%.
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει από Πόρους του
∆ήµου Αιγιαλείας και θα βαρύνει τον Κ.Α.20-6279.004 του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγούµαι
Τη λήψη απόφασης για:
1. Την αναγκαιότητα της ανωτέρω υπηρεσίας: «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Ε. Αιγείρας».
2. Την έγκριση της υπ’αρ.42/2016 µελέτης, του προϋπολογισµού και
του τρόπου εκτέλεσης (Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό) της υπηρεσίας «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Ε. Αιγείρας».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.Α-411/25.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.42/2016 Μελέτη που αφορά την παροχή υπηρεσίας
µε τίτλο: «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Ε. Αιγείρας», όπως αυτή
συντάχθηκε από την κα Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό
Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.
1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/τ.Α/27.11.1995) «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’αριθ.35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ.1291/τ.Β/11.08.2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/
τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:

1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Ε. Αιγείρας», η οποία θα καλύψει διάστηµα εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ηµερών εργασίας (δώδεκα (12) µηνών
περίπου), από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
2)Της υπ’αριθ.42/2016 Μελέτης µε τίτλο: «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. ∆.Ε. Αιγείρας», η οποία συντάχθηκε από την κα Φωτεινή
Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ
(70.848,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, σε βάρος του Κ.Α.
20-6279.004 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/
1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ.
247/τ.Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’αριθ.
35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ.1291/τ.Β/11.08.
2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», του άρθρου 157 του
Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» και του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 106/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:110
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού
∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση του «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηρόδροµου και φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση του «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηρόδροµου και φαραγγιού Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.2244/22.01.2016 ζητά
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30.
04.2016.
Την 20.11.2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 51.108,35 € και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20.02.2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.2244/22.01.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την
30.04.2016, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την
τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη του Α.Π.Ε. από την Υπηρεσία µας και την έγκρισή
του από την Προϊσταµένη Αρχή µετά τη σχετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες
και δέκα ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως 30.04.2016, ώστε να γίνει
δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.2244/22.01.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση του «Κέντρου Πληροφόρησης
Οδοντωτού Σιδηρόδροµου και φαραγγιού Βουραϊκού», την ανάγκη πα3

ράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου
Αιγιαλείας για τη στέγαση του «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηρόδροµου και φαραγγιού Βουραϊκού», κατά δύο (2) ηµερολογιακές
µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 30.04.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 110/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:112
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού
Otto Walter», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.2242/22.01.2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν µία
ηµέρες.
Την 20.11.2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 132.201,65 € και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20.02.2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.2242/22.01.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά εκατόν µία
(101) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 31.05.2016, λόγω των
κάκιστων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους
µήνες ∆εκέµβριο και Ιανουάριο (ισχυρές βροχές) και καθιστούσαν απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που καθιστούσαν απαγορευτικές τις εργασίες και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν µία (101) ηµερολογιακές
ηµέρες, δηλαδή έως 31.05.2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.2242/22.01.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», την ανάγκη παράτασης
της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
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∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου:
«Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», κατά εκατόν µία (101) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 31.05.2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 112/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:113
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Επισκευή-διαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του Πολιτιστικού συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΚΡΑΤΑΣ» και µετατροπή του σε στέγη Ιδρύµατος Χατζηδάκη-Γκάτσου στην Τ.Κ.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας»
και µετατροπή του σε στέγη Ιδρύµατος Χατζηδάκη-Γκάτσου στην Τ.Κ.
Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.4683/15.
02.2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν µία ηµέρες.
Την 20.11.2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 55.831,47 € και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20.02.2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.4683/15.02.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά ενενήντα
(90) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 20.05.2016, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση
των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη του Α.Π.Ε. από την Υπηρεσία µας και την έγκρισή
του από την Προϊσταµένη Αρχή µετά τη σχετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως 20.05.2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του
έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.4683/15.02.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του πολιτιστικού
συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη Ιδρύµατος Χατζηδάκη-Γκάτσου στην Τ.Κ.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», την
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ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη Ιδρύµατος Χατζηδάκη-Γκάτσου στην Τ.Κ.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά ενενήντα
(90) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 20.05.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 113/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:114
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ. Παρασκευής ∆ήµου
Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43262/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003346400 2015-11-20. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.4043/9-2-2016 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου, κατά 3 µήνες (από 20-2-2016 έως 20-5-2016).
Με την υπ’αριθµ.679/2013 µε Α∆Α : ΒΙ6ΤΩ6Χ-7Μ5 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας έγινε η αποδοχή των όρων ένταξης
και του καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης (Απόφαση ∆.Σ. αρ.143/
2014 µε Α∆Α : ΒΙΚ5Ω6Χ-Χ59).
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:26042/16-12-2014 (Α∆Α:
Ω758Β-Ξ69) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησης του παραπάνω έργου.
Με την αρ. απόφαση 112/2015 (Α∆Α: ΩΨ46Ω6Χ-5Λ9) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
και τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και
ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 18-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 18-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Αφοί Κ. Ασηµακόπουλοι» που προσέφερε µέση έκπτωση ΕΞΙ
6%. Με την απόφαση 211/2015 µε Α∆Α:73ΙΨΩ6Χ-ΝΚ8 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Αφοί
Κ. Ασηµακόπουλοι» και το µε αριθ.Πρωτ.106252/11607/10-09-2015 και
Α∆Α:ΩΧΡ9ΟΡ1Φ-206) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγινε ο
έλεγχος νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17464/21-10-2015 Α∆Α:
64ΨΟ4653ΠΓ-Α0∆ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
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Με το αρ.πρ.21407/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µας γνωστοποιήθηκε ότι: «στο
υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) µετά από σχετική συνεργασία µε
την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθεί µεταξύ των άλλων και η δυνατότητα κάλυψης ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουµε ότι, προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιµα για τη µεταφορά τους ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται
να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήµατα πληρωµής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου». Το ποσό που έχει
πληρωθεί ο ανάδοχος, όπως αυτό προκύπτει από την απόδειξη εξόφλησης του αριθµού τιµολογίου 30/9-12-2015 υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό 20%.
Οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριµένα οι βροχοπτώσεις, οι χιονοπτώσεις, οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν στην συγκεκριµένη
ορεινή περιοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας (Παρασκευή) κατά το τελευταίο
χρονικό διάστηµα Ιανουάριο & Φεβρουάριο, καθιστούσαν αδύνατη την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου καθώς στο 1ο και στο 2ο λαγκάδι υπάρχει µέχρι και σήµερα συνεχής ροή νερού. Οι εργασίες που υπολείπονται είναι: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm, Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών, Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας, κατασκευή του πτερυγότοιχου από αργολιθοδοµή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα κλπ.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 3 ηµερολογιακούς µήνες ήτοι
(από 20-2-2016 έως 20-5-2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε
να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.4043/09.02.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ. Παρασκευής
∆ήµου Αιγιαλείας», την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης
του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του,
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καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού
µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ. Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά τρεις (3) ηµερολογιακές µήνες, ήτοι από 20.02.2016 έως 20.
05.2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 114/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:115
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέση Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός
της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43261/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003350852 2015-11-23. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.3913/8-2-2016 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου, κατά 3 µήνες (από 20-2-2016 έως 20-5-2016).
Με την απόφαση 110/2015 µε Α∆Α:7ΧΝΧΩ6Χ-4Θ∆ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και
τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 25-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 25-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά µέση έκπτωση έξι 6%).
Με την απόφαση 224/2015 µε Α∆Α:6ΟΑΡΩ6Χ-ΡΞ3 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» και το µε αριθµ.Πρωτ.105542/11524/10-09-2015 και
Α∆Α:ΨΟΜΣΟΡ1Φ-49Ψ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για
τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17465/21-10-2015 Α∆Α:
716Ε4653ΠΓ-ΖΞΠ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η
έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Με το αρ.πρ.21407/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µας γνωστοποιήθηκε ότι: «στο
υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) µετά από σχετική συνεργασία µε
την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθεί µεταξύ των άλλων και η
δυνατότητα κάλυψης ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανά3

πτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουµε ότι, προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιµα για τη µεταφορά τους ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται
να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήµατα πληρωµής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου». Στην ΑΧΑΪΑ
Α.Ε. έχουµε υποβάλλει εµπρόθεσµα λογαριασµό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο του 20%.
Οι καιρικές συνθήκες (οι βροχοπτώσεις, οι χιονοπτώσεις & οι χαµηλές θερµοκρασίες) που επικράτησαν στην συγκεκριµένη ορεινή περιοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας (Μυρόβρυση) κατά το χρονικό διάστηµα ∆εκεµβρίου & Ιανουάριο καθώς και η διακοπή υδροδότησης για χρονικό
διάστηµα 15 ηµερών, από απρόβλεπτο παράγοντα (βλάβη) την οποία και
επισκεύασε ο ∆ήµος µας, καθιστούσε αδύνατη την έντεχνη εκτέλεση των
υπολειπόµενων εργασιών του έργου (Επίστρωση µε σχιστόπλακες ορθογωνικές, Επιστρώσεις µε κυβόλιθους, Κατασκευή στρώσης άµµου- σκύρων, Θάµνοι κατηγορίας Θ3 & Θ5, κατασκευή λίθινου παγκακίου µε φυσική πέτρα κλπ).
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 3 ηµερολογιακούς µήνες ήτοι
(από 20-2-2016 έως 20-5-2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε
να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.3913/08.02.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέση Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω
έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος
Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέση Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της
Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά τρεις (3)
ηµερολογιακές µήνες, ήτοι από 20.02.2016 έως 20.05.2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 115/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:116
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση & ανάδειξη οικ. Πλατάνου,
τµήµα 3, ανάπλαση πλατώµατος παραδοσιακών βρυσών & δικτύου πεζόδροµου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση & ανάδειξη οικ. Πλατάνου,
τµήµα 3, ανάπλαση πλατώµατος παραδοσιακών βρυσών & δικτύου πεζόδροµου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,
την ανάδοχο Κοινοπραξία και τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει
ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση και ανάδειξη οικισµού Πλατάνου, τµήµα 3, ανάπλαση πλατώµατος παραδοσιακών βρυσών και δικτύου
πεζόδροµου».έγιναν βάση της µελέτης που συντάχθηκε από τον µελετητή
κ. Μπούτη Σπυρίδων και εγκρίθηκε από την ΤΥ∆Κ Νοµού Αχαΐας.
Το έργο ανατέθηκε µετά από δηµοπρασία που έγινε την 03-042007.
Την 11/09/2007 υπογράφτηκε Συµφωνητικό για ποσό 89.668,33 €
πλέον του ποσού του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε 106.705,31 €.
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν αυξοµειώσεις
στις ποσότητες της µελέτης. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος είναι τακτοποιητικός
και εγκρίθηκε µε την 290/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
και επικυρώθηκε µε την ………………. απόφαση της ∆/ νσης Αυτ/σης
και Αποκέντρωσης ∆υτικής Ελλάδος.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν 11/12/07 και κρίθηκε ότι δεν ήταν αρκετή για την αποπεράτωση του έργου και δόθηκε 1η
παράταση προθεσµίας έως 11/03/2008 η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
349/2007 απόφαση του ∆ήµου Ακράτας και επειδή και αυτή η προθεσµία
δεν κρίθηκε αρκετή δόθηκε 2η παράταση έως 30/07/2008 η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.102/2008 απόφαση του ∆ήµου Ακράτας και αυτή η
προθεσµία δεν κρίθηκε αρκετή δόθηκε 3η Παράταση έως 30/9/2008 η οποία κρίθηκε αρκετή για την ολοκλήρωση του.
4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην
από 8/12/08 τελική επιµέτρηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών που θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο ΤΥ∆Κ Ν. Αχαΐας και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους Επιβλέπο-
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ντες Μηχανικούς παραλαµβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρών
πρωτόκολλο.
Η ποσοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν την φύση του έργου
και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµιών της ∆/νσης Περιφερειακού Εργαστηρίου, τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών καθώς και
η καλή κατάσταση των παραλαµβανοµένων εργασιών ως προς την επιφάνεια και τις συναρµογές παραλαµβάνει αυτές και ποιοτικώς.
Η ποιοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του Π.∆.
609/85 περί υποχρεωτικής συντηρήσεως, που ορίζεται ∆έκα Πέντε Μέρες εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί Προσωρινή και
Οριστική.
Το Παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα. Ένα από
αυτά πήρε ο Ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση & ανάδειξη οικ. Πλατάνου, τµήµα 3, ανάπλαση πλατώµατος
παραδοσιακών βρυσών & δικτύου πεζόδροµου», όπως αυτό συντάχθηκε
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.
1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
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Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση & ανάδειξη οικ. Πλατάνου, τµήµα 3, ανάπλαση πλατώµατος παραδοσιακών βρυσών & δικτύου πεζόδροµου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 116/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:117
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµων στο ∆.∆. Αγίας
Βαρβάρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων στο ∆.∆. Αγίας
Βαρβάρας», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµων στο ∆.∆. Αγίας
Βαρβάρας» έγιναν βάση της µελέτης που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από
την ΤΥ∆Κ Ν. Αχαΐας.
Το έργο ανατέθηκε µετά από δηµοπρασία που έγινε την 14-042006 και εγκρίθηκαν µε την 77/2006 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Ακράτας και επικυρώθηκε µε την 9816/2006 έγκριση της
∆/νσης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
Την 21/06/2006 υπογράφτηκε Συµφωνητικό για ποσό 75.807,09 €
πλέον του ποσού του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε 90.210,44 €.
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν αυξοµειώσεις
στις ποσότητες της µελέτης. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος είναι τακτοποιητικός
και εγκρίθηκε µε την 171/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
του ∆ήµου Ακράτας, στη συνέχεια συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος ήταν
τακτοποιητικός και εγκρίθηκε µε την 190/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Ακράτας.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν 21/12/06 και κρίθηκε αρκετή για την περαίωση του έργου.
4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην
από 25/01/2007 τελική επιµέτρηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών που
θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο ΤΥ∆Κ Ν. Αχαΐας και τα πρωτόκολλα
Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς παραλαµβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρών
πρωτόκολλο.
Η ποσοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν την φύση του έργου
και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµιών της ∆/νσης Περιφερειακού Εργαστηρίου, τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών καθώς και
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η καλή κατάσταση των παραλαµβανοµένων εργασιών ως προς την επιφάνεια και τις συναρµογές παραλαµβάνει αυτές και ποιοτικώς.
Η ποιοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του Π.∆.
609/85 περί υποχρεωτικής συντηρήσεως, που ορίζεται ∆έκα Πέντε Μέρες εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί Προσωρινή και
Οριστική.
Το Παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα. Ένα από
αυτά πήρε ο Ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων στο ∆.∆. Αγίας Βαρβάρας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και
από τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.1418/
1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι
(26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων στο ∆.∆. Αγίας Βαρβάρας»,
όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 117/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:118
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων του ∆.∆. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων του ∆.∆. Ακράτας»,
όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων του ∆.∆. Ακράτας» έγιναν βάση της µελέτης που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από
την ΤΥ∆Κ Ν. Αχαΐας.
Το έργο ανατέθηκε µετά από δηµοπρασία που έγινε την 13-062006 και εγκρίθηκαν µε την 127/2006 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Ακράτας και επικυρώθηκε µε την 14049/2006 έγκριση
της ∆/νσης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
Την 11/08/2006 υπογράφτηκε Συµφωνητικό για ποσό 68.655,00 €
πλέον του ποσού του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε 81.699,45 €.
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν αυξοµειώσεις
στις ποσότητες της µελέτης. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος είναι τακτοποιητικός
και εγκρίθηκε µε την 254/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
του ∆ήµου Ακράτας και επικυρώθηκε µε την 24967/15-12-2006 απόφαση της ∆/ νσης Αυτ/σης και Αποκέντρωσης ∆υτικής Ελλάδος.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν 11/12/06 και κρίθηκε αρκετή για την περαίωση του έργου.
4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην
από 25/01/2007 τελική επιµέτρηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών που
θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο ΤΥ∆Κ Ν. Αχαΐας και τα πρωτόκολλα
Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς παραλαµβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρών
πρωτόκολλο.
Η ποσοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν την φύση του έργου
και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµιών της ∆/νσης Περιφερειακού Εργαστηρίου, τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών καθώς και
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η καλή κατάσταση των παραλαµβανοµένων εργασιών ως προς την επιφάνεια και τις συναρµογές παραλαµβάνει αυτές και ποιοτικώς.
Η ποιοτική παραλαβή των αφανών εργασιών έγινε σύµφωνα µε
την υπ’αριθµ.34/92 εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του Π.∆.
609/85 περί υποχρεωτικής συντηρήσεως, που ορίζεται ∆έκα Πέντε Μέρες εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί Προσωρινή και
Οριστική.
Το Παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα. Ένα από
αυτά πήρε ο Ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων του ∆.∆. Ακράτας», όπως αυτό συντάχθηκε από
τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.1418/1984
(Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως
των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος,
4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά,
ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι (26) ψήφους
υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων του ∆.∆. Ακράτας», όπως
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας
και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 118/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:119
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αιθουσών στο Γυµνάσιο ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αιθουσών στο Γυµνάσιο ∆ιακοπτού», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την
ανάδοχο Κοινοπραξία και τους επιβλέποντες µηχανικούς, το οποίο έχει
ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για το έργο συντάχθηκε η 54/2013 µελέτη του ∆ήµου Αιγιαλείας µε προϋπολογισµό:
για εργασίες
42.101,78 Ευρώ
για Φ.Π.Α.
9.683,41 Ευρώ
δηλαδή συνολικά
51.785,19 Ευρώ
2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην Κ/Ξ ΓΕΩΡ. Β. ΚΑΨΗΣ ΚΩΝ. ∆ΙΟΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ µε την 10938/1104/07-02-2014 απόφαση
της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης Πελοποννησου, µε έκπτωση 7% στον
προϋπολογισµό της µελέτης, δηλαδή για συµβατικό ποσό 51.785,19 Ευρώ µε ΦΠΑ.
3. Η συµβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 04 /04 /2014. Το
έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 17/07/2014 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.
29617/21-07-2014 βεβαίωση περαίωσης.
4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελιος
κά ο 1 Α.Π.Ε. µε µεταβολή σε σχέση µε την αρχική σύµβαση.
5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
για εργασίες
38.174,49 Ευρώ
για Φ.Π.Α.
8.780,13 Ευρώ
δηλαδή συνολικά
46.954,62 Ευρώ
6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης.
7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το
ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή αιθουσών στο Γυµνάσιο ∆ιακοπτού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από τους επιβλέποντες µηχανικούς και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έρ3

γων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.
1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αιθουσών στο Γυµνάσιο ∆ιακοπτού», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τους επιβλέποντες µηχανικούς και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 119/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:121
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας επαύξησης ισχύος
της παροχής του Πνευµατικού Κέντρου ∆ιακοπτού, από µονοφασική σε
τριφασική Νο 2».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθµ.πρωτ.1139/13-01-2016 εγγράφου µας
για επαύξησης ισχύος παροχής, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’αριθµ.πρωτ.50226/
28-01-2016 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την επαύξηση ισχύος από 8 kVA (No 0) σε 25 kVA (No 2) της
παροχής µε αριθµό 30503282-02, στο Πνευµατικού Κέντρου ∆ιακοπτού,
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 502,47 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
Κατόπιν τούτου
και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ,
παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος
της παροχής του Πνευµατικού Κέντρου ∆ιακοπτού, η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α.20-7325.001 οικονοµικού έτους 2016, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆
∆ΗΕ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.1139/13.01.2016 έγγραφο του ∆ήµου
Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.50226/28.01.2016 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ,
την υπ’αριθ.Α-360/11.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη επαύξησης ισχύος της παροχής ρεύµατος του Πνευµατικού
Κέντρου ∆ιακοπτού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας επαύξησης ισχύος της παροχής µε
αριθµό 30503282-02 του Πνευµατικού Κέντρου ∆ιακοπτού, από 8 kVA
(No 0) σε 25 kVA (No 2), συνολικής δαπάνης ύψους πεντακοσίων δύο
3

ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (502,47 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
2)Την έγκριση δαπάνης πεντακοσίων δύο ευρώ και σαράντα επτά
λεπτών (502,47 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και τη διάθεση
σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού στη
∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 121/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:122
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
παροχής Φ.Ο.Π. στη θέση Μπούφου Λαγκάδα της ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθ.πρωτ.2186/22-01-2016 εγγράφου µας
για την τοποθέτηση παροχής ΦΟΠ, στην θέση Μπούφου Λαγκάδα της
∆.Ε. Αιγίου, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’αριθµ.πρωτ.50410/16-02-2016 έγγραφο της µας γνώρισε την αναγκαιότητα της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ
και το ύψος της δαπάνης που απαιτείται και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 290,71 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.001 οικονοµικού έτους
2016 της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ µε το ποσό των 290,71 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.2186/22.01.2016 έγγραφο του ∆ήµου
Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.50410/16.02.2016 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ,
την υπ’αριθ.Α-388/22.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη τοποθέτησης παροχής Φ.Ο.Π. στη θέση Μπούφου Λαγκάδα
της ∆.Ε. Αιγίου προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης παροχής Φ.Ο.Π. στη
θέση Μπούφου Λαγκάδα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αι-
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γιαλείας, συνολικής δαπάνης ύψους διακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδοµήντα ενός λεπτών (290,71 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2)Την έγκριση δαπάνης διακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδοµήντα
ενός λεπτών (290,71 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και τη διάθεση σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού
στη ∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 122/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:123
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας
µε τίτλο: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Σύµφωνα µε το Νόµο 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή µη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό», την τροποποίηση
των διατάξεων της παρ.12 του άρθρου 9 του Νόµου 4039/2012 από τον
Νόµο 4235/2014 και σύµφωνα µε τον οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου Αιγιαλείας για την προστασία των αδέσποτων ζώων, επιµέλεια και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα προστασίας αδέσποτων ζώων και πτηνών και µε άξονα τις αρχές για τις συνθήκες καλής
διαβίωσης των ζώων, είναι απαραίτητη η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας:
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στο ∆ήµο
αλλά ούτε και εξειδικευµένο προσωπικό αρµόδιο για την παροχή των
κτηνιατρικών υπηρεσιών οι ανωτέρω εργασίες προτείνεται να γίνουν µε
ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του 28/80 και του Ν.4281/2014. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται σε 24.600,00 €, θα καλυφθεί από
Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον κωδικό 15-6117.004 του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.27/2016
Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνο Τ.Ε. του ανωτέρω Αυτοτελούς Τµήµατος, την υπ’αριθ.Α-372/18.02.
2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου Αιγιαλείας για την προστασία των αδέσποτων ζώων,
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στο ∆ήµο Αιγιαλείας αλλά ούτε και εξειδικευµένο προσωπικό αρµόδιο για την παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.4039/
2012 (Φ.Ε.Κ.15/τ.Α/06.02.2012) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή
τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό», της παρ.12 του άρθρου 9
του ανωτέρω Νόµου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4235/2014
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(Φ.Ε.Κ.32/τ.Α/11.02.2014) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις
στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων», του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/
τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων» ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.15-6117.004
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία
θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του Ν.4281/
2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 123/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:124
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες
για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά την
διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. Ακράτας µέσω των
κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα – ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότη3

τα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.025 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.30/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-311/28.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Ακράτας σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και
τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα
κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς
επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος
Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
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Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας» ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά στις
απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17,
µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.025 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 124/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:125
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τρίτο (33ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες
για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά την
διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. Αιγίου µέσω των κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων
φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότη3

τα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.027 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.32/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-312/28.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Αιγίου σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και
τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα
κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς
επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος
Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
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Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου» ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε
µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.027 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 125/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:126
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων
κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα
σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας
και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. ∆ιακοπτού µέσω των
κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα-ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γα3

λακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.026 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.31/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-359/11.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
∆ιακοπτού σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό
και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει να
επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα
από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση
στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος
Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
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Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά στις
απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17,
µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.026 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 126/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:127
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες
για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά την
διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. Ερινεού µέσω των κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα-ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότη3

τα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.029 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.34/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-314/28.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και
τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα
κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς
επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος
Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
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Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε
µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.029 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 127/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:144
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προµήθεια
µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 4.064,00 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 4.998,72
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2016 µε τον K.A.30-7135.006 ο οποίος αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, την υπ’αριθ.17/
2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό
Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.Α-288/27.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας µεταλλικών
κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας-Ερινεού ∆ήµου Αιγιαλείας κατά το έτος
2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στηριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος,
4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου
Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
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Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο
λεπτών (4.998,72 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7135.006 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 144/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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